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 फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलिा जन्म 12 मे 1820 रोजी इ ली देशातील फ्लॉरेन्स या शहरात 
्ाला. ततच्या आईवडडलािंनी या शहराच्या नावावरुनि ततिे नाव ठेवले. ततिी बहीि पारे्थनोप 
ही ततच्या एक वर्ष आधी इ लीच्याि नेपल्स या शहरात जन्मली. ततिेही नाव आईवडडलािंनी 
त्या शहरावरूनि ठेवले. नेपल्सला ग्रीक भार्ेत पारे्थनोप म्हितात.     

     फ्लॉरेन्सिे आईवडील फॅनी आणि ववल्यम नाइट िंगेल, यािंिी मातभूृमी इिंग्लिंड होती. 
योगायोगाने, त ेइ लीमध्ये प्रवास करत असताना त्यािंच्या दोन्ही मुलीिंिा जन्म ्ाला.    



नाइट िंगेल कु ुिंब श्रीमिंत होत.े त्यािंच्याकड ेबरेि नोकर-िाकर होत.े त ेलिंडनजवळ एम्बले पाकष  
नावाच्या आललशान घरात राहात होते. उन्हाळ्यात त ेलीआ हर्स ष नावाच्या दसुऱ्या एका घरी 
राहायला जात असत. फ्लॉरेन्स आणि ततिी बहीि पारे्थनोप यािंना खाजगी लशक्षक आणि त्यािंिे 
वडील घरच्याघरीि लशकवत असत.  

बालपिी फ्लॉरेन्स खूप गोंडस होती. ततिी कल्पनाशक्ती उत्तम होती. 
टदवसभर ती र्सवपनािंमध्ये हरवलेली असे. कधी कधी ती र्सवत:ला राक्षस 
ककिं वा शूर नातयका मानत असे. ती अभ्यासात हुशार होती, ववशेर्त: 
गणितात. ततला लेखन करायलाही आवडत असे. ती रोजतनशी व पत्र े
ललहीत असे आणि नेहमी कागदाच्या तुकडयािंवर काहीतरी खरडत बसलेली 
असे.    





12 जुलै 1830 रोजी सूयाषर्सतािे दृश्य पाटहल्यावर फ्लॉरेन्सने ललहीले, “प्रर्थमि परमेश्वरावर 
मा्ी श्रद्धा जडली.” सात वर्ाांनिंतर 7 फेब्रुवारी 1837 रोजी ततने ललहीले, “परमेश्वराने त्यािी 
सेवा करण्यासाठी मला बोलावलिंय.” पि ततला र्सवत:लाही या सेवेबद्दल तनश्चित माटहत नव्हते.  

सप ेंबर 1837 साली नाइट िंगेल कु ुिंबाने फ्रान्स, इ ली व श्चर्सवत््लांड देशािंत प्रवास केला. 
ततरे्थ त ेसिंगीत मैकफली, ऑपेरा आणि अलभरुिीसिंपन्न लोक अशा वातावरिात वावरले. 
त्यावेळी फ्लॉरेन्स सतरा वर्ाांिी होती आणि खूप लोकवप्रय होती. 1839 साली फ्लॉरेन्स आणि 
ततिी बहीि यािंना इिंग्लिंडिी महारािी श्चव्हक ोररया यािंना भे ण्यािी सिंधी लमळाली.    





 अनेक तरुिािंना फ्लॉरेन्स आवडत असे. ततने डायरीत ललहून ठेवले आहे, “ररिडष 
लमल्नस मला खूप आवडतो.” ररिडषने ककत्येकदा फ्लॉरेन्सला लग्नाबद्दल वविारले. पि 
फ्लॉरेन्स त्याला सतत नकार देत राटहली.    

“मला जािवत होतिं की मी त्याच्यासारखिं आयुष्य जगुि शकत नाही,” फ्लॉरेन्स 
ललटहत.े ररिडष लमल्नस खूप श्रीमिंत होता. ततने त्याच्याशी लग्न केले असते तर ततच्या 
आईसारखेि आयुष्य ततच्या वाट्याला आले असते. फ्लॉरेन्सला आपले आयुष्य घर 
सजवण्यात आणि तनरर्थषक गपपा पपा करण्यात व्यर्थष घालवायिे नव्हते.  





1840 िे दशक इिंग्लिंडसाठी फार वाई  गेले. लोक भुकेकिं गाल होत.े हॉर्सपी ल आणि 
तुरुिंग खिाखि भरले होत.े फ्लॉरेन्सने गरीब लोकािंच्या घरािंना भे ी टदल्या. ततने 
त्यािंच्यासाठी अन्न, कपड ेआणि और्धे नेली. ततने आजारी रुग्िािंना मदतही केली.   

1844 साली, वयाच्या िोववसाव्या वर्ी, फ्लोरेन्सने तनिय केला की आपि नसष 
बनायिे आणि हॉर्सपी लमध्ये सेवा करायिी. ततने डायरीत ललटहले, “हे परमेश्वराििं 
कायष आहे.” डडसेंबर 1845 मध्ये ततने आपल्या आईवडडलािंना आपली ही इच्छा 
सािंचगतली.  





त्या काळात हॉर्सपी ल खूप गललच्छ आणि दगुांचधत असत. वेदनािंपासून आराम लमळावा, 
म्हिून रुग्ि श्चव्हर्सकी पीत असत. अनेक नसषदेखील दारू पीत असत. त्यािंना आजारािंबद्दल 
फारसे ज्ञान नसे. बहुतकेदा नोकर-िाकरि रुग्िािंना आिंघोळ घालत आणि त्यािंच्यासाठी जेवि 
बनवत. फ्लोरेन्सिा तनिषय ऐकून नाइट िंगेल क ुिंब धार्सतावले. त्यािंनी फ्लोरेन्सिी नसष 
बनण्यािी इच्छा मान्य केली नाही . 





फ्लोरेन्सिे र्सवपन जिू बेचिराख ्ाले. ततला खूप द:ुख ्ाले. ककत्येक टदवस ती 
्ोपली नाही. ततिे वजन कमी होऊ लागले. 5 डडसेंबर 1845 रोजी ततने एका पत्रात 
ललटहले, “मी धुळीसमान आहे. मी कशासाठीही लायक नाही.....असिं वा तिं, मा्ा आत्मा 
अश्रुिंमध्ये लमसळून वाहून जाईल.” पि फ्लॉरेन्सने आपले र्सवपन उराशी धरुन ठेवले.  

जून 1951 मध्ये फ्लॉरेन्सच्या आईवडडलािंनी ततला जमषनीत नलसांगिे प्रलशक्षि 
घेण्यािी परवानगी टदली. त्यावेळी ततिे वय होत े31 वर्.े सरतशेेव ी, ततने आपल्या 
आयुष्याला अर्थष लमळवून देिारे काम सुरू केले. 





1853 सालच्या सुरुवातीस फ्लॉरेन्स पॅररसला गेली. ततने ततरे्थ अनेक हॉर्सपी लना 
भे ी टदल्या. तरे्थील डॉक रािंना काम करताना जवळून पाटहले. वर्ाषअखेरीस, ततला 
लिंडनमधील एका मटहलािंच्या छोट्याशा हॉर्सपी लमध्ये व्यवर्सर्थापक म्हिून नेमण्यात 
आले. ततरे्थ आजारी श्चियािंवर उपिार केले जात असत.  

फ्लॉरेन्सने हॉर्सपी लच्या र्सवच्छतेला प्राधान्य टदले. केवळ ििष ऑफ इिंग्लिंडच्या 
सदर्सयािंसाठीि असलेले हे हॉर्सपी ल फ्लॉरेन्सने सवष रुग्िािंना खुले केले.  





1854 साली रलशयाववरुद्ध सुरू असलेल्या किलमयन युद्धात इिंग्लिंडही सामील ्ाला. युद्धात 
जखमी ्ालेल्या व आजारी पडलेल्या इिंग्लिंडच्या सैतनकािंना ठेवण्यासाठी पुरेसे पलिंग आणि डॉक र 
नव्हते. ततरे्थ मेिबत्त्या, मलमपट्टया आणि नसषदेखील कमी होत्या. 15 ऑक ोबर 1854 रोजी 
इिंग्लिंडच्या युद्ध सचिवाने फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलला नसषिा एक ग  किलमयाला घेऊन जाण्यािी 
ववनिंती केली. आठवडयाभराति, फ्लॉरेन्स किलमयाला गेली.  

फ्लॉरेन्स तुकष र्सर्थानमधील र्सकु ारी शहराच्या हॉर्सपी लमध्ये पोहोिली तवे्हा तरे्थील दयनीय 
अवर्सर्था पाहून ततला धकका बसला. ततरे्थ उिं दीर, घुशी, माशा यािंिे साम्राज्य होते. जखमी 
सैतनकािंना गललच्छ पलिंगािंवर ककिं वा जलमनीवरि ओळीने ठेवले होत.े फ्लॉरेन्स आणि ततच्या ग ाने 
सिंपूिष हॉर्सपी ल र्सवच्छ केले, पौविक जेवि बनवले आणि रुग्िािंिी देखभाल केली.     





दररोज रात्री फ्लॉरेन्स किं टदलटदवा घेऊन प्रत्येक रुग्िाच्या पलिंगाजवळ जात असे आणि सगळे 
सैतनक आरामात ्ोपलेले आहेत यािी खात्री करून घेत असे.  

सैतनक फ्लॉरेन्सला लेडी ववर्थ द लँप  म्हिू लागले. त ेफ्लॉरेन्सच्या येण्यािी वा  पाहू लागले. 
फ्लॉरेन्स किं टदलटदवा घेऊन वॉडषमध्ये येई तवे्हा ततिी सावली पलिंगावर पडत असे. काही सैतनक हार्थ 
पुढे करून ततच्या सावलीला मायेने र्सपशष करत असत. 





फ्लॉरेन्स ककत्येकदा रात्री ्ोप न घेता आपल्या कामात दिंग राहात असे. पररिामी, मे 1855 
मध्ये ती र्सवत:ि खूप आजारी पडली. दोन आठवड ेती मतृ्युच्या छायेत जगत होती. निंतर 
हळूहळू ततिी तब्येत सुधारत गेली. काही मटहन्यािंनिंतर ती पुन्हा आपल्या कामात व्यर्सत ्ाली.    

पारे्थनोपने पत्रात फ्लॉरेन्सला ललटहले, “लोकािंििं तुझ्यावर खूप पे्रम आहे.” फ्लॉरेन्सवर लोकािंनी 
अनेक कववता व गीत ेरिली. ततच्या सन्मानार्थष त ेआपल्या मुलीिंिे नाव फ्लॉरेन्स ठेवू लागले. 
फ्लॉरेन्सच्या नावाने “नाइट िंगेल तनधी” उभारला गेला. लोकािंनी त्याला भरभरून देिग्या टदल्या. 
बऱ्यािशा देिग्या सैतनकािंनी टदल्या. या तनधीतून फ्लॉरेन्सने नसेससाठी एक शाळा सुरू केली.    





1856 साली किलमयन युद्ध सिंपले. त्यानिंतर फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलच्या सन्मानार्थष अनेक 
समारिंभ आयोश्चजत करण्यात आले. पि युद्धात असिंख्य लोक मारले गेले होत.े त्यामुळे 
फ्लॉरेन्सला समारिंभ साजरा करावेसे वा त नव्हते. ती गुपिुप घरी आली आणि समारिंभात 
सहभागी होण्यािे  ाळले.    





एव्हान फ्लॉरेन्सिे वय छत्तीस वर्े ्ाले होत.े अजूनही ती तरुिि होती पि आजारामुळे 
काहीशी अशक्त ्ाली होती. तवे्हापासून पुढील पन्नास वर्े ततच्या मतृ्यूपयांत फ्लॉरेन्स 
जार्सतीतजार्सत घरीि राटहली. ततने घरातूनि आपले काम सुरू ठेवले. घरात ततच्या सभोवती 
सतत कागद, वह्या आणि पाळीव मािंजरीिंिा गराडा असे.       

ब्रब्रट श सैतनकािंना िािंगल्या दजाषच्या आरोग्यसुववधा पुरवल्याबद्दल महारािी श्चव्हक ोररयाने 
फ्लॉरेन्सिी प्रशिंसा केली आणि ततच्या कामाला पाटठिंबा टदला. महारािीने एक रॉयल कलमशन 
र्सर्थापन केले. फ्लॉरेन्सने या कलमशनला ब्रब्रट श सैतनकािंच्या आरोग्यश्चर्सर्थतीबाबत हजार पानािंिा 
अहवाल टदला. फ्लॉरेन्सच्या या कामामुळे ब्रब्रट श सैतनकािंिे जीवनमान सुधारले आणि त्यािंना 
अचधक िािंगल्या दजाषच्या आरोग्यसुववधा लमळू लागल्या.  





1859 साली फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलने ललटहलेली नोट्स ऑन नलसांग व नोट्स ऑन हॉर्सपी ल्स ही दोन 
पुर्सतके प्रकालशत ्ाली. दोन वर्ाांनिंतर 1861 साली फ्लॉरेन्सने अमेररकेच्या युद्ध सचिवािंना अमेररकन 
नागरी युद्धात जखमी ्ालेल्या सैतनकािंसाठी ववशेर् सैतनक हॉर्सपी ल सुरू करण्यािा सल्ला टदला.  

1860 साली लिंडनमध्ये नसेसच्या प्रलशक्षिासाठी नाइट िंगेल टे्रतनिंग र्सकूल सुरू करण्यात आले. 
फ्लॉरेन्सने प्रलशक्षक्षत केलेल्या नसषना नाइट िंगेल म्हित असत. या नसष आपले काम सुरू करण्याआधी 
फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलिा आशीवाषद घेण्यासाठी येत. काहीवेळा कुिा नाइट िंगेलला सुदरू भागात काम 
करण्यासाठी पाठवले जाई. ती नाइट िंगेल ततरे्थ पोहोिण्याआधी ततिे र्सवागत करण्यासाठी फ्लॉरेन्स 
फुलािंिा गुच्छ पाठवत असे.  





नाइट िंगेल नलसांग र्सकूलच्या धतीवर युरोप व अमेररकेतही अनेक नलसांग र्सकूल सुरू 
करण्यात आली.  

1907 साली वयाच्या सत्त्याऐिंलशव्या वर्ी इिंग्लिंडिा राजा एडवडष सातवा याने फ्लॉरेन्स 
नाइट िंगेलला ऑडषर ऑफ मेरर  या सवोच्ि ब्रब्रट श पुरर्सकाराने सन्मातनत केले. हा पुरर्सकार 
प्राप्त करिारी ती पटहलीि िी होती.    

13 ऑगर्स  1910 रोजी वयाच्या नव्वदाव्या वर्ी फ्लॉरेन्स नाइट िंगेलिे ्ोपेति तनधन 
्ाले. पि ततिे कायष आजही श्चजविंत आहे. ततने आपल्या योगदानाने हॉर्सपी ल्सिी श्चर्सर्थती 
सुधारली. ततने नलसांग व्यवसायाला महत्त्व आणि आदर प्राप्त करून टदला. फ्लॉरेन्सने ततच्या 
सभोवतालिे जग अचधक सुखकर बनवण्यास मदत केली. 





लॉरेन्स नाइट िंगेल  

महत्त्वाच्या घ ना 
 

1820         12 मे रोजी फ्लॉरेन्सिा इ लीमध्ये जन्म.  

1837    7 फेब्रुवारी रोजी ततने डायरीत ललटहले, “परमेश्वराने त्यािी सेवा करण्यासाठी     
        मला बोलावलिंय.” 

1839 इिंग्लिंडिी महारािी श्चव्हक ोररयािी भे .  

1854    इिंग्लिंडने किलमयन युद्धात भाग घेतला. फ्लॉरेन्स नाइट िंगेल काही नसषना  
        घेऊन तुकष र्सर्थानात गेली आणि तेर्थील जखमी सैतनकािंिी शशु्रुर्ा केली.  

1856    किलमयन युद्धािी सिंमाप्ती. जुलैमध्ये ब्रब्रट श सैतनकािंच्या शवे च्या तुकडीने              
        तुकष र्सर्थान सोडले. फ्लॉरेन्स इिंग्लिंडला परतली.   
1859    फ्लॉरेन्सिी दोन पुर्सतके – नोट्स ऑन नलसांग व नोट्स ऑन हॉर्सपी ल्स   
        प्रकालशत.   

1860         इिंग्लिंडमध्ये फ्लॉरेन्स नाइट िंगेल र्सकूल ऑफ नलसांगिी र्सर्थापना. 
1907 राजा एडवडष सातवाकडून ऑडषर ऑफ मेरर  पुरर्सकार.  

1910    13 ऑगर्स  रोजी लिंडनमध्ये तनधन.   


